
Grundeierforeningen Holmstrup Bakker - Afdeling Z
Referat af generalforsamling 5. mart s z0zo

13 ud af 55 husstande var reprasenteret:
Finn (356)' steen og Anne Marie (308), Bent (296), svend og Doris (352), Mads (3r2,),Louise (320),
i;Tf:Ji?.* il3;;:" 

1so8), Kamil og Anne (4oill,Henning (3z8),rorben (324),Finn'og Hanne

Dagsorden i henhold tit vedtagterne:

L Valg af dirigent.
Preben blev vafgt som dirigent.
Preben konstaterede, at generafforsamfingen var fovfigt indkafdt.Henning bfev vafgt som referent.

2. Afdelingsformandens beretning for det forrobne flr.
Kommer p6 nettet.

xjffj::? "';rrHl"l:i,:,llgsanriggende - referater fra moder kan se pe @

Beretningen godkendt.

3. Aflaggelse af afdelingsregnskab Z0IB.
Regnskabet brev offentriggjort pd hjemmesiden primo januar 2020.

;:'rt^"#,"?;l' 
vere fornuftigt, hvis man tegger nyt sridrag, ndr vi skar have nye

Regnskabet blev godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag.
4.L Forslag fra Svend Toft (35a):
ForeslSr en container een gang 6rligt. vi afskaffede ordningen med containere, fordi vi betaltefor containere' der ikke var brug foi. oerfor kun een og kun enten fordr effer efterdr.

Lengere snak for og imod _ og leden efter andre losninger.

7 ejendomme for - 5 ejendomme imod: Vi prover.
Kun gront affald - ingen trailere.
En og kun en container og kun for6r.

Punktet genbehandles p6 GF 202L.

4.2 Fra Bestyrelsen
Bestyrelsen onsker under dette punkt en diskussion af forslag til anvendefsen af vores gronneomr6der, det vere sig ,rundkOrslen, 

foran 4Og det gronne omride (tidligere fegeplads) mellem3L0 og 3L2' samt legepladsen med tilhgrend" groniomr6de ved 400- 4otl.Bestyrelsen foresl'ren samlet budgetramme p6 maksimum 6.000.



5.

Petanquebane b6r reetableres.

Telefonpele ved legepladsen (nu har vi kun en) b$r nok males. De b6r ikke tjernes, da de
forhindrer, at snerydningsmandskab lesser sne af i haven.

Kirsebertreer i rundkprslen - eller noget andet, der holder blomsterne l idt lengere.

Fremlreggels e af afdelingsbudget og fastsrettelse af afdelingsko ntingent.
Snak om det rimelige at bruge 3.600 kroner pi mOder og middag (med egtefeller). Der var
bred opbakning t i l  belobsrammen.

Den under 4.1 vedtagne container settes pi budgettet - uden at endre pi kontingentet. Et
eventuelt underskud tages af driftskapitalen

Revideret budget offentl iggores pi hjemmesiden.

Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Ingen kandidater ud over Kamil .

Da vi ikke kan blive fem medlemmer af bestyrelsen, fortsetter vi med tre medlemmer.

Nyvalgt blev:

Den samlede bestyrelse ser si ledes ud:

Valg af suppleant:
f ngen valgt - bestyrelsen m6, hvis behov opstdr, gerne kontakte Anne (2921.

Valg af revisor.

Henning Friis Jensen blev - efter et par irs pause - genvalgt som revisor.

Valg af revisorsuppleant.
Preben Dahl blev genvalgt.

Eventuelt.
Fortov ved 3841386 er ujevnt - er faktisk sat i gang ved hovedforeningen.
Glatforebekempelse pA cykelstien er mangelfuld - Anne prover at kontakte kommunen.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

6.

7.

B.

9.

A,,br&W
Preben Dahl
(362, valgt som dirigent)

Henning Fr i is Jensen
(328, valgt som referent)



f Information fra bestyrelsen:

Bestyrelsesmade den 5. marts 2A2Oz
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig som falger:


